
Colégio Agostiniano São José apresenta

GINCANA CULTURAL AGOSTINIANA 2021
26 e 27 de agosto de 2021

Confira abaixo a programação e as regras
das atividades da gincana

Gincana 2021!

Este ano teremos nossa Gincana Cultural ocorrendo no formato presencial e remoto.

Com muita alegria, descontração, empatia e, principalmente, com o espírito agostiniano em nós,
apresentamos abaixo  a programação desse evento já tradicional em nossa comunidade.

** IMPORTANTE: as aulas ocorrerão normalmente no período da manhã.

COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ - AGOSTO/2021



PROGRAMAÇÃO DA
GINCANA CULTURAL AGOSTINIANA 2021
PROGRAMAÇÃO DO 8O ano (EF) até o 3O ano (EM)

Observações: por se tratar de uma gincana com atividades presenciais e

virtuais, os dias e horários apresentados abaixo correspondem ao

encerramento do prazo de entrega dos materiais. Isso significa que as

entregas de documentos, vídeos, comprovações e e-mails podem ser feitas

até o horário definido. Importante: após este horário nenhum material será

considerado (podendo, inclusive, levar à eliminação da equipe na prova).

Fiquem atentos, também, aos horários em que haverá provas, como, por

exemplo, Quiz e Arrecadação. É de inteira responsabilidade das equipes a

organização para a entrega dentro do prazo estabelecido e a certificação do

recebimento dos materiais pelos coordenadores das provas.

Equipes participantes:

8o ano EF - IFollows

9o ano EF -  Agromerados

1o ano EM - EstuDantes

2o ano EM - Pandêmicos

3o ano EM - Inimigos da Aprovação



Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

7h - Grito de guerra
Cada equipe deverá produzir um vídeo, cantando seu grito de guerra.

O vídeo, composto por todas as turmas da equipe, deverá ser gravado no colégio, dentro das
respectivas salas de aula.

Após a gravação de cada turma separadamente, todos os vídeos produzidos devem ser
agrupados em um vídeo único, que deverá ser enviado por e-mail para a profª Elisete (tutora de
DHS), até dia 25/08, às 18h.

Importante: o vídeo deve conter legenda com a letra e ser nomeado com o nome da equipe.

Letras com teor ofensivo e com uso de vocabulário inadequado não serão pontuadas. Pontuação:
prova cumprida.

11h00 - Embaixadinhas
Atenção: a participação de cada aluno fica limitada a apenas 1 das 4 provas esportivas

REGRAS: EF8 a EM3 Prova Embaixadinha - Gincana Cultural Agostiniana - 2021

11h50 - Pula-corda
Atenção: a participação de cada aluno fica limitada a apenas 1 das 4 provas esportivas

REGRAS: EF8 a EM3 Prova Pula-Corda - Gincana Cultural Agostiniana - 2021

https://docs.google.com/document/d/1AzVzZL5ls6a-RAFL97hekq1wrOLn4g7-MChgcwJmKh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AzVzZL5ls6a-RAFL97hekq1wrOLn4g7-MChgcwJmKh4/edit?usp=sharing


16h - Quiz: Atualidades
O Quiz Atualidades vai testar seus conhecimentos sobre o que tem acontecido recentemente no

Brasil e no Mundo. Ele ocorrerá por meio da plataforma de aprendizado KAHOOT.

Regras: a prova ocorrerá em um encontro agendado no Google Meet, coordenado pelos

professores Jessé, Constâncio e Eduardo (para acessar, utilize o link:

https://meet.google.com/cso-ujbt-iub). Serão concedidos até 5 minutos de tolerância por

eventuais atrasos. Somente os 5 integrantes de cada equipe deverão acessar o PIN do kahoot,

que será postado durante a chamada pelo Meet. Os participantes terão que responder 20

perguntas sobre atualidades, com 4 alternativas cada. Para cada pergunta, haverá um tempo para

resposta de, no máximo, 30 segundos. A pontuação de cada questão é dada em função do acerto

e da rapidez na resposta, iIsto é, se dois alunos acertam a mesma questão, quem respondeu mais

rápido pontua mais. Para fins de classificação geral, será feita a soma entre as pontuações dos

integrantes de cada equipe. A classificação das equipes se dará de maneira decrescente, da

maior para a menor pontuação. Tempo de execução total da prova: 20 minutos. IMPORTANTE:

Durante a participação no quiz, o aluno representante da equipe deve utilizar como

“nickname/apelido” seu primeiro nome, ano e turma - ex: João-9C.

18h - Quiz: Conheça o Santo
O Quiz: Conheça o Santo vai testar seus conhecimentos sobre a história de Santo Agostinho. Ele

ocorrerá através da plataforma de aprendizado KAHOOT. Material de apoio: Livro “Santo

Agostinho, meu amigo”: Santo Agostinho meu amigo.pdf

https://meet.google.com/bai-jbbo-mfr
https://drive.google.com/file/d/1RM45Pa9Pj3Rq1An8T8mDJixhaFd9d5DX/view?usp=sharing


Regras: a prova ocorrerá em um encontro agendado no Google Meet, coordenado pelo

professor João Alberto.

Informações de participação do Google Meet (Link da videochamada:

https://meet.google.com/wvc-wjps-kdt). Serão concedidos até 5 minutos de tolerância por

eventuais atrasos. Somente os 5 integrantes de cada equipe deverão acessar o link e responder

perguntas sobre Santo Agostinho, com 4 alternativas cada, que serão feitas através da plataforma

Kahoot. Para cada pergunta haverá um tempo para resposta de, no máximo, 30 segundos. A

pontuação de cada questão é dada em função do acerto e da rapidez na resposta. Isto é, se dois

alunos acertam a mesma questão, quem respondeu mais rápido pontua mais. Para fins de

classificação geral, será feita a soma entre as pontuações dos integrantes de cada equipe. A

classificação das equipes se dará de maneira decrescente, da maior para a menor pontuação.

Tempo de execução total da prova: 20 minutos. IMPORTANTE: durante a participação no quiz o

aluno representante da equipe deve utilizar como “nickname/apelido” seu primeiro nome, ano e

turma - ex: João-9C.

Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

7h às 8h - Arrecadação do Bem
As equipes deverão arrecadar alimentos (arroz, feijão e óleo) que serão encaminhados à

Pastoral da Partilha da Paróquia Santa Rita de Cássia e outras instituições.

Regras: a entrega será realizada no dia 27/08/21 no Ginásio de Esportes do colégio dentro do

horário marcado. Pontuação: 1000 pontos. A prova será considerada cumprida se a equipe

arrecadar pelo menos 01 alimento por aluno. Prova cumprida.

https://meet.google.com/wvc-wjps-kdt


7h às 12h40 - Trote Terceirão (Ensino Médio)

Ocorrerá ao longo das aulas no período da manhã.

11h00 - Bola ao Cesto
Atenção: a participação de cada aluno fica limitada a apenas 1 das 4 provas esportivas

REGRAS: EF8 a EM3 Prova Bola ao Cesto - Gincana Cultural Agostiniana - 2021

11h50 - Chute ao Gol
Atenção: a participação de cada aluno fica limitada a apenas 1 das 4 provas esportivas

REGRAS: EF8 a EM3 Prova Chute ao Gol - Gincana Cultural Agostiniana - 2021

14h - TikTok (Encerramento da Prova)
As equipes precisam entregar os vídeos de cada categoria por meio da classroom Google criada

para esta finalidade impreterivelmente até o dia 25/08 às 15h. Haverá divulgação e votação

aberta por meio do site do Colégio entre os dias 26/08 e 27/08.

Informações completas sobre a prova, consultar as REGRAS DA PROVA.

https://docs.google.com/document/d/1blcWAWi6PwSELFbud3wPGtueDncMD9ctv3U2DMcxgas/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1blcWAWi6PwSELFbud3wPGtueDncMD9ctv3U2DMcxgas/edit?usp=sharing
http://www.csj.g12.br
https://docs.google.com/document/d/1iUmNGPLcyrwoOlYi_62LejI-Can5TDvZrbAQylERJUY/edit?usp=sharing


Divulgação do Resultado Final da Gincana
Os resultados serão divulgados no dia 27/08.

Pontuação
“Grito de guerra” e “Arrecadação de alimentos” - tarefa cumprida - 1000 pontos cada prova.

“Tik Tok” - pontuação por categoria - 1o lugar: 300 pontos, 2o lugar: 220 pontos: 3o lugar: 150

pontos, 4o lugar: 100 pontos e 5o lugar: 70 pontos.

“Embaixadinhas”, “Pula corda”, “Bola ao cesto” e “Chute ao gol” - pontuação por prova - 1o lugar:

300 pontos, 2o lugar: 220 pontos: 3o lugar: 150 pontos, 4o lugar: 100 pontos e 5o lugar: 70

pontos.

“Quiz de Atualidades” e “Quiz: Conheça o Santo” - pontuação por prova - 1o lugar: 1000 pontos, 2o

lugar: 850 pontos: 3o lugar: 770 pontos, 4o lugar: 700 pontos e 5o lugar: 650 pontos.

Premiação
Os participantes da equipe vencedora serão premiados. Todas as informações referentes à

premiação serão disponibilizadas ao longo da semana pela equipe organizadora da Gincana.



Sábado, 28 de agosto de 2021

19h - Missa de Santo Agostinho
Celebração realizada na Paróquia Santa Rita de Cássia, com transmissão ao vivo pelo Facebook

do Colégio e da Paróquia.

https://www.facebook.com/colegioagostinianosaojose?fref=ts
https://www.facebook.com/colegioagostinianosaojose?fref=ts
https://www.facebook.com/santaritasjrp/

